
       ПРОЄКТ 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА               

                      сесія               скликання                     

Р I Ш Е Н Н Я 

 

від ________                м. Кам’янське                           №_________ 

 

 

                                                                                                                              

Про затвердження Програми 

розвитку системи зовнішнього  

відеоспостереження   Кам’янської  

міської територіальної громади  

на 2022–2023 роки 
 

 

З метою забезпечення розвитку системи відеоспостереження Кам’янської 

міської територіальної громади, відповідно до розпорядження міського голови 

від 08.11.2021 №475-р «Про забезпечення розроблення нових місцевих 

цільових програм на 2022 рік», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Програму розвитку системи зовнішнього 

відеоспостереження Кам’янської міської територіальної громади  

на 2022 – 2023 роки (додається). 

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою розвитку системи зовнішнього 

відеоспостереження Кам’янської міської територіальної громади на 2022 – 2023 

роки в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади на відповідний рік.  

 3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

міської ради забезпечити звітування про хід і результати виконання Програми 

розвитку системи зовнішнього відеоспостереження Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022 – 2023 роки щороку до 20 січня.  

 4. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.  



2  Продовження додатка 

 

 5. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва  міської ради, координацію 

– на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Максименка О.О., контроль – на постійну комісію міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та постійну комісію міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів  та інвестицій. 

 

 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від __________ №__________ 
 

ПРОГРАМА 

розвитку системи зовнішнього відеоспостереження  

Кам’янської міської територіальної громади  

на 2022–2023 роки 

 

1. Паспорт Програми  

 

розвитку системи зовнішнього відеоспостереження 

Кам’янської міської територіальної громади  

на 2022–2023 роки 
 

1. Назва програми Програма розвитку системи зовнішнього 

відеоспостереження Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2023 роки 

(далі - Програма) 

2. Підстава для 

розроблення програми 

Забезпечення ефективної підтримки 

місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та 

населенням діяльності органів внутрішніх 

справ, спрямованої на підвищення 

загального рівня правопорядку в 

Кам’янській територіальній громаді, захист 

життя, здоров’я, честі і гідності населення 

Кам’янської територіальної громади, 

цілодобова охорона громадського порядку, 

профілактична робота по попередженню 

злочинності в Кам’янській міській 

територіальній громаді 

3. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва  міської ради 

4. Організатор виконання 

Програми 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва міської ради 

5. Строки реалізації 

Програми 

2022 – 2023 роки 

6. Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми 

Кошти бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

Загальний обсяг 11 900,0 тис.грн, 

у тому числі: 
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необхідних для 

реалізації Програми, у 

тому числі 

2022 рік:  9 000,0 тис.грн. 

2023 рік: 2 900,0 тис.грн. 

 

2. Мета та основні цілі Програми 

Мета Програми розвитку системи зовнішнього відеоспостереження 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2023 роки (далі - 

Програма) полягає у забезпеченні ефективної підтримки місцевими органами 

виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування та населенням 

діяльності органів внутрішніх справ, спрямованої на підвищення загального 

рівня правопорядку в Кам’янській міській територіальній громаді, захист 

життя, здоров'я, честі і гідності населення, цілодобову охорону громадського 

порядку, профілактичну роботу по попередженню злочинності. 

Дана Програма передбачає подальше посилення боротьби зі злочинністю, 

забезпечення громадського порядку, поліпшення профілактичної роботи, 

активізацію роботи громадських формувань з охорони громадського порядку з 

метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

 

3. Створення та розвиток системи зовнішнього 

відеоспостереження   Кам’янської міської територіальної громади 

  

Вуличні злочини є одними з найбільш складних випадків, так як вони 

здійснюються без попередньої підготовки. Для недопущення таких випадків 

правоохоронці підвищують щільність перекриття вулиць патрульними 

нарядами, залучаючи до роботи охоронні структури та активістів, але нажаль 

дані заходи не виправдовують очікуваних сподівань. 

Крім того, у 2021 року вулицями Кам'янської міської територіальної 

громади відбуваються дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких гинуть 

люди, отримують тілесні ушкодження учасників руху, відбувається чимало 

інших порушень правил дорожнього руху.  

Такий стан зумовлений наявністю факторів, серед яких найбільш 

значущими є:  

 - відсутність повного та ефективного використання системного і 

комплексного підходів при розробці заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки громадян та їх майна; 

 - незадовільний рівень впровадження та застосування новітніх технологій 

і технічних засобів організації контролю стану безпеки Кам'янської міської 

територіальної громади та його мешканців. 

При застосуванні програмного методу забезпечуватиметься: 

- реалізація комплексу заходів профілактичного характеру щодо 
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підвищення загального рівня правопорядку в Кам'янській міській 

територіальній громаді; 

- впровадження сучасних комплексних рішень підвищення безпеки 

мешканців Кам'янської територіальної громади; 

- координація дій суб'єктів управління у сфері забезпечення громадської 

безпеки в Кам'янській міській територіальній громаді. 

  

4.Основні завдання Програми 

Створення належних умов безпеки для мешканців Кам’янської міської 

територіальної громади здійснюється шляхом встановлення камер 

відеоспостереження для спостерігання за проблемними місцями у Кам’янській 

міській територіальній громаді, тим самим забезпечуючи належне та 

оперативне реагування на правопорушення, в тому числі і дорожньо-

транспортні пригоди. 

У багатьох великих містах встановлені зовнішні камери охоронного 

відеоспостереження прямо на вулицях і інформація з них надходить в єдиний 

центр безпеки. Звичайно, не можливо в реальному часі встежити за всім цим 

величезним потоком відеоінформації, але безперервна відеорегістрація 

(відеозапис) дозволить надалі здійснити грамотний і безпомилковий аналіз 

винних у вчинених правопорушеннях.  

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Кам’янської міської територіальної громади. 

 

6. Контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання 

здійснюється департаментом житлово-комунального господарства 

та будівництва  міської ради. 

 

 

Секретар міської ради            Наталія КТІТАРОВА



          Додаток 1 до Програми  

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми розвитку системи зовнішнього 

відеоспостереження   Кам’янської міської територіальної громади 

на 2022–2023 роки 

  
 

  

№ 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

Відповіда-

льний 

Очікувані 

результати 

Орієнтовані обсяги 

фінансування,  

тис.грн., по роках Джерело фінансування 

Загальний    

обсяг, 

тис.грн. 

2022 2023  

1. 

Закупівля та монтаж обладнання 

системи відеоспостереження із 

підведення комунікацій на місця 

встановлення обладнання  

2022 – 2023 

роки 
ДЖКГБ 

покращення якості 

надання послуг 
  7 000, 0   5 000, 0 2 000,0 

бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади 

2. 
Закупівля серверного обладнання із 

монтажем та пусконалагодженням  

2022 – 2023 

роки 

ДЖКГБ 

 

покращення якості 

надання послуг 
4 300, 0 3 600, 0 700,0 

бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади 

3 Закупівля програмного забезпечення 
2022 – 2023 

роки 

ДЖКГБ 

 

покращення якості 

надання послуг 
600,0 400,0 200,0 

бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади 

Разом п програмі розвитку 11 900, 0 9 000,0 2 900,0 
бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади 

Заступник директора департаменту  

житлово-комунального господарства та 

будівництва Кам’янської міської                                                                         Вадим ЗАСЯДЬВОВК                                                                     

                                             



 

          

 

 

 

Додаток 2 

  до Програми  

 

 

НАПРЯМИ 

використання бюджетних коштів 

 

(назва організації) 

 

 

 

Керівник організації ________________  _________________________ 

     (підпис)   (ініціали та прізвище) 

 

«___» ________ 20__р. 

М.П. 

 

 

 

Заступник директора департаменту  

житлово-комунального господарства та 

будівництва міської ради                    Вадим ЗАСЯДЬВОВК 

 

 
 

Напрям використання 

коштів 

Обґрунтування необхідності 

використання 

Обсяг потреби в 

коштах, грн. 


